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henäytelma jollaisista eräs nousi
huippuunsa heinä.kuun 4 pnä
1776.
Campbellilla muuten ei ollut
syytäkään ryhtyä arvostelemaan
ja riitelemään lehdessään kuver
nööriä vastaan, ja jos vaikka olisi
ollutkin syytä, niin hän ei ollut ristiretkeilijätyyppejä sanomalehti
miesten joukossa. Campbell oli
varovainen kirjakauppias,vauras
tuttaen asemaansa postimestari
na ja samalla kartuttaen arkkun
sa pohjalla olevaa kassaa myös
lehtensä kautta. Taikka niin hän
ainakin kuvitteli.
Todellisuudessa laita on siten,
että vaikka hän julkaisi tätä lehteänsä 18 vuotta, hänelle tuskin
oli siitä sanottavaa aineellisia
hyötyä. Pariin toviin tuona aikana
hän keskeyttikin sen julkaisemise — esi kerralla kahdeksi kuu
kaudeksi, toisella kerralla kah
deksaksi kuukaudeksi. Läpi aiko
jen hän lehdessään valitti tilaa
jien vähyyttä. Hänen omien las
kujensa mukaan lehden levikki e;
milloinkaan noussut edes 300 kaik
kina niinä 18 vuoden aikana, jon
ka hän sitä julkaisi.
Toimitustyönsä, jos siitä voi
daan sanamukaisessa merkityk
sessä puhua, hän suoritti Cornhillillä sijainneessa talossa, lähellä
nykyisen Bostonin sitä paikkaa,
joka tunnetaan nimellä Newspa
per Row. Ei epäilystäkään, et
teikö hän kummastuksesta puiste
lisi päätään jos saisi ilmestyt
tähän
entiseen naapuristoonsa
nyt.
Hänen olisi vaikea käsit
tää nykyisiä
kustantajia, jotka
päivittelevät ja murehtivat toi
meentulosta
tilaajamäärän las
keutuessa
300,000 alapuolelle,
kun hän' ei päässyt nousemaan
300.

loin sillä sai sanotuksi tarvittavan
sanan, käytti pitkiä lauseita ja jät
ti lukijan mielikuvitukselle varaa
arveluun.
Lähteet vähäisiä
Mutta oltiinhan
alkamassa
Amerikan journalismin .ensi aske
leita. Campbell oli lehtensä kus
tantaja, toimittaja jcP henkilökun
ta. Postia ja matkustajia kuljetta
vat
ajurit toivat hänelle joitain
uutisia. Kolonnan sotajoukkojen
Isaac Autio,
päällikkö Church toimitti hänelle
Kansanvallan
Liiton Ohion alue
tietoa intiaanien liikkestä ja te
järjestön sihteeri.
oista Connecticut joen laaksossa
ja siitä "itäänpäin." Muita uutisia
kuljettivat matkustajat Bostoniin
päästyään
niinkuin esimerkiksi
syyskuun 11 päivän 1704 nume
roon,
josssa nähdään otsake:
"Eräältä viime viikolla Marylan
dista tänne saapuneelta gentlemannilta olemme kuulleet seuraavaa."
Toisinaan uutiset olivat tyhjiä ja
epäselviä, samanlaisia kuin jos
kus saadaan Washingtonista 250
vuotta myöhemmin. Esimerkkirtä
Matti ja Hilja Laitala,
senlaatuisista voisi pitää seuraaAshby, Mass.
van syysk 27 p. 1704 julkaistun,
jossa sanotaan:
"Kotimaisena uutisena on saa
punut Albanysta New Yorkiin tul
leena pikatietona, jonka on tuo
nut eräs Canadgsta saapunut in
tiaani, että Canada valmistautuu
ranskalaisten ja intiaanien hyök
käyksen varalta ensi talvena jos
sain paikassa kolonnioita, jota ei
lähemmin mainita."
Mutta
kun sikseen tuli, niin
Campbell kirjoitti juttuja itsekin.
A. T. Olson,
Tuskin paria kuukautta lehtensä
Union, Me.
ilmestymisen jälkeen hän kirjoitti
erään omintakeisen artikkelinsa.
Siinä kerrotaan, miten kuusi meri
rosvoa oli vangittu, tuomittu kuo
lemaan ja telotettu perjanaina
kesäkuun 30 pnä 1704 Charlesjoen penkereellä. Campbell kuvaa
tapahtuman yksityiskohdittain, jo
pa jättäen varjoon ulkomaiden
kuulumiset ja täyttäen suurimman
osan lehdestään silminnäkijältä
kuulemallaan
kaamealla kerto
muksella.
Mutta ellei Campbell pääse
kään historiassa ja muistikirjoiWilliam N. Reivo
tuksissa suurien toimittajien jouk
koon, niin hän silti ansaitsee oman
lukunsa tienraivaajana ja yrityk
sellä, josta ihmiset saivat tietoje
niinä tietämättömyyden aikoina
Kenen tahansa sopii vain loih
tia silmiinsä kuvan tapahtumas
ta tuona huhtikuun päivänä* 250
vuotta takaperin, kuinka Camp
bell odotti Greenin painossa leh
tensä ensimmäisen numeron il
mestymistä tuomari Sewell vie
Clevelandilaisia toimitsijoita
rellään. Tämä tuomari kaikesta
päättäen oli läsnä sitä varten, ette
Alex ja Elli Kari
hän vei lehden ensimmäisen ko
pion Harvardin Collegen presi
dentille.
Historia ei kylläkään kerro lä
heinmin, mitä tuo yliopiston joh
taja ajatteli tai lausui näin syr
ty.neestä
uudesta sanomaleh
destä.

Kuvernöörin luvalla
Lehden ulkoasu
Lehden nimen alla oli huomat
Nyt jo lukija kysynee, minkälai
tavin kirjaimin sanat "julkais nen oli tämän Campbellin jul
taan viranomaisten luvalla." Tä kaiseman lehden ulkoasu ja -nä
mä tarkoitti yksinkertaisesti sitä, kö. Lehti oli kaksisivuinen, pai
että ainuttakaan sanaa siihen e nettu molemmin puolin tavallisen
painettu saamat'a jokaiselle sa kirjoitusarkin
kokoista arkkia.
nalle
kolonnialikuvernöörin k- Epäilemättä Campbell muokkasi
senssiaatin hyväksyntää.
lehtensä ulkoasun silloisten Lon
Toinen
bostonilainen nimeltä toon sanomalehtien liukoiseksi,
Ben
Harris oli jo aikaisemmin, samoin kuin uutisten kirjoitusta
vuonna 1690, kokeillut sanotha- van ja yleensä lontoolaisen jour
lehden perustamista. Mutta h ä  nalismin.
Sisällöstä oli 70 pro
nen lehtensä ilmestyi vain yhden senttia omistettu englantilaisen
kerran. Kuvernööri ja hänen la- politiikan ja oikeusjuttujen selit
kimiehensä julistivat sen kelpoa telyyn,
luonnollisesti myöskin
mattomatcri syystä, että se oli pa: mielioitaitä niille jutuille joita Eunettu "ilman pienintäkään tistoi :oopassa sattui olemaan Takkeelsuutta taikka asiantuntemukseni.-:- !ä sotaisista toimista. Nämä hän
ta ulkonäköä omaavana."
tietenkin kopioi Lontooon lehdistä
Ja niinpä kuvernööri sitten teki Joita siihen aikaan kuljettivat var
kin tiettäväksi sen, c-ttä minkään sinaisesti matkallaan myöhästy
laista sanomalehteä ei saa julkais neet alukset, mutta vaikka uutiset
ta ilman asianomaista lupaa. Hä. olisivatkin olleet kuuden kuukau
tulkitsi tämän ajatuksen vieläkin den takaisia, niin ne olivat uueia
voimkkaammin sanoessaan, ette. a ennen kuulemat toin ia bostoni
kuka tahansa henkilö taikka her laisille.
kilot jyrkästi kielletään Vastat.;uu
Esimerkkinä voisi mainita Londessa laittamasta painoon min Jon Flying Postin kirjoituksen
käänlaista painotuotetta enne: ouluk. 4 pnä 1703, josta Camp
laillisen luvan hakua."
bell otti johtavan kirjoituksensa
On hyvä painaa mieleensä, et snsimmäisen lehtensä numeroon
tei englantilaiset kolonnioiden ku tuhtikuun 24 pnä 1704. Siinä kervernöörit pitivät esikuvanaan S
ottiin "valtaanpyrkijän, nimeltä
William Berklvä, 38 vuotta Virg
ames VIII Skotlannisla, lähettänian kuvernöörinä toiminutta. \
ieen lähetyssaarnaajia Ranskas1671 tämä oli lähettänyt raportii a Skotlantiin." Vaikka kertomus
kruunulle, jossa sanottiin sana elikin edelliseltä vuodelta ja S i i 
nämät:
riisi kuukautta vanha Campbellin
"Mutta kiitos jumalan, meillä e ehteen päästyään, saattaa hyvin
ole vapaita kouluja eikä vapaat. kin kuvitella millaista ihmettelyä
paino-oikeutta; minä toivon sitä a kiinnostusta se synnytti luki
paitsi ettemme niitä saisiainakaar joissa. Mahdollisuus Stuartin ka
sataan vuoteen. Sillä oppineisuu. pinan syntymisestä antoi mieliku
on tuonut mukanansa tottelemat vituksille lentoa vanhanakin kuul
tomuutta ja harhaoppisuutta ja tuna. Monet tuon uutisen lukijat
lahkolaisuutta maailmaan; ja kir jäivät ihmettelemään ja odotta
japainoissa on julkaistu niitä jc maan millaisia uutisia kapinasta
muita häväistyskirjoituksia halli ia sen onnistumisesta tuokaan
tusta vastaan, jumala meidät var mukanansa seuraava laiva.
jelkoon molemmilta."
Entäs sitten Bostonin kolonnan
uutiset. Vaikka Campbell kieltä
Varovainen kirjakauppias
Mutta Campbell oli niitä miehiä mättä pitikin niitä ulkomaan uu
johon kuvernööri sai luottaa varo tisten rinnalla vähäarvoisempina,
vaisuuden suhteen, ja siksipä hä niin lyhyitä mainintoja sentään
nen lehtensä säästyi Ben Harrisin ali jumalanpalveluksista, laivojen
lehden kohtalosta, jotain 30 vuot tulosta, poliittisiin virkoihin nimi
ta
myöhemmin New Yorkissa tyksistä, intiaanien hyökkäyksistä
muuan pelkäämätön kirjanpaina ja merirosvojen seikkailuista.
ja nimeltä Peter Zenger tunsi si
Campbell ei suinkaan pyrkinyt
säistä pakkoa arvostella kuver suurentamaan asioitten ja kerto
nooriä ja joutui tästä erehdykses musten julkituontia. Jos tosiaan
tään kapinalliseksi häväistyskir kin on ollut sanomalehtimies, joka
joituksen julkaisijaksi syytettynä on
osannut poistaa uutisistaan
vastaamaan oikeudessa. Hänen mehun ja tehdä sen tylsäksi, yk
kuulustelunsa ja vapautuksensa sitoikkoisesti
kertovaksi,
niin
kiihtyneen valamiehistön ansiosta Campbell oli juuri se. Hän lyhenoli ensimmäinen kohtalokas'mur- teli sanoja, käytti numeroita mil
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George W. Laakso,
Peabody, Mass.
Wäinö Tinri,
Quincy, Mass.

Isack Rantala,
New Port Richey, Fla.
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P ien estä B o sto n N e w s - L e tte r leh d estä alkoi jättiläiseksi k a s v a n u t liike
Tasan 250 vuotta sitten skotlan
tilainen John Campbell, Bostonin
silloinen postimestari, teki histo
riallisen teon sanomalehtialalla
alottaessaan ensimmäisen jatku
vasti
toimineen sanomalehden
Pohjois-Amerikassa.
Tämä
tapahtui Bartholomew
Greenin pienessä painossa New
bury kadulla, nykyisellä Wash
ington Streetillä, paikassa jonka
ympäristössä sijaitsevat Bostonin
suurimmat
osastokaupat
ny
kyään.Tässä juuri huhtikuun 21
pnä 1704 Campbell seisoi jännit
tyneenä Greenin pienen puusta
tehdyn painolaitteen ääressä. Sii
nä avustajapoika tuhrasi mustetta
kirjasimiin silloin käytössä olleel
la peurannahkaisella nahtarilla,
jollaisella
Suomessa tervattiin
pieksun pohjia. Ja niinpä lopulta
kaikki olikin kunnossa. Painaja
kosketti taitettua latomusta pa
periin ja niin ilmestyi luettavak
si Boston News-Letter No. 1.
Campbell oli saapunut Bosto
niin 12 vuotta aikaisemmin ja hä
nestä tuntui, että News-Letteristä
voi kehittyä tarpeenvaatima liike
yritys. Ainakin hän oikeutetusti
sai kantaa mielessään toivoa, että
siitä hänelle tulisi aineellistakin
palkkiota ajan kuluessa. Hyväksi
käyttäen asem aansa postimesta
rina hän lähetti veljensä Duncanin avustamana kirjoittamaansa
lehteä kuvernööreille toisiinkin
Uuden Englannin kolonnioihin.
Boston oli niihin aikoihin suurin
kaupunki
Pohjois-Amerikassa,
asukkaita lähes 10,000. Tämä kek
seliäs skotlantilainen toivoi bosto
nilaisten
mielellään maksavan
kaksi penceä lehdestänsä taikka
yhdeksän shillingiä vuodessa ja
siten laittavan hänen lehtipajansa voittoa tuottavaksi liikeyrityk
seksi.

KANSANVALLAN

Maria Kumippuri,
Fitchburg, Mass.

mong its contributors such interna
“THE GOOD OLD DAYS”
tionally known figures as Leon Trot
In this present day of precipitous
sky, Karl Kautsky, and Eugene V.
circulation drops, newspapermen no
Debs.
doubt look back longingly to the
good old days when immigrants were
“NOT LIKE THE
truly “newspaper-hungry.” Con
A P P E A L TO R E A S O N ”
sider, for example, the 1890’s. Only
The Finnish Socialists didn’t think
408 adult Finns were residing in
highly of the jvay in which their
Worcester, Massachusetts, in Sep
American comrades conducted their
tember, 1896, according to a report
publications. Martin Hendrickson, for
published by the Rock Springs (Wy
example, declared at the 1906 con
oming) Lännen Uutiset. Yet they re
vention of the immigrant socialists
ceived no less than 287 copies of
that “(heidän) sanomalehdistö on
newpapers, divided as follows:
yksityisten keinottelutavaraa. WaySiirtolainen — G1
landilla (Appeal to Reason) on ar
Amerikan Uutiset — 42
meija kuin Ryssän keisarilla.”
Suomalainen — 37
Among the many faults which the
Uusi Kotimaa — 15
immigrants discovered in the Ameri
Kuparisaaren Sanomat — 14
can socialist press (ranging from getVeitikka — 10
rich-quick advertisements to private
Paimen Sanomia — 13
profits for socialist publishers) was
Novellilehti — 9
JOHN I. KOLEHMAINEN
the unrealistic, boastful, exaggerated
Pohjolainen — 9
coverage of socialist developments.
Lännen Uutiset — 7
the practice provokes little if any For example, after the disastrous
Raittius Lehti — 7
election of 1908 when Debs got only
critical
comment.
Suometar — 3
420,973 votes instead of the antici
Fifty
years
ago
the
situation
Kaikuja Oulusta — 2
pated 1,500,000, the Appeal to Reason
was
far
different.
The
Astoria
(Ore
Viikkolehti — 1
reported: “Taft is elected; Bryan de
Jyväskylän Suomalainen — 1 gon) Lännetar, for example, chuck feated; Debs victorious.”
led
in
high
glee
when
its
competitor,
Turun Lehti — 1
the Tyynenmeren Sanomat, published
In defending the Raivaaja’s policy
Totuuden Kaiku — 1
a column of English-language text. of a reserved and cautious coverage
Non-Finnish papers — 18
“Sillä ei ole enään auttanut ei sak of the news, the paper’s chief editor
In nearby West Gardner, Massa set eikä kynä, sormista kysymättä- told the Eastern District delegates in
chusetts, a settlement consisting of kään eli liekö jo muuttuvan jenkiksi,” 1917, “Jos Raivaajan toimitus olisi
189 men and 69 women was receiving, ridiculed the Lännetar, “kuin tekasi innostunut Appeal to Reason ja
so reported the Ashtabula (Ohio) koko palstan mitan ‘engliskaa’ ja sen American Socialist tapaan huuta
Amerikan Sanomat on July 1, 1897, kin valmiiksi ladottuna toisesta leh maan kuinka party’s vote will rise
18 different newspapers with a cam- destä.”
to 2 million ja kuinka saadaan kym
bined circulation in the community
menen congressmen, niin se olisi syn
of 164 copies.
nyttänyt
lamaannusta lukijoissa kun
Perhaps the best record was made “WHO WAS HE?”
sellaista tulosta ei saavutettukaan,
Olen
syntynyt,
niinkuin
sanotaan,
by the 81 Finns (including children)
vaan party’s vote aleni by one-third.”
of Marlboro, New Hampshire, who joulukuussa 1867. Ollen renkinä pää
were receiving in 1897 twenty-eight sin kuin Jumalan sallimuksesta kan “SOTA RYSSÄÄ VASTAAN!”
copies of the Raittius Lehti, 12 of the sakouluun. Kaksi vuotta sitä käytyäni
Some readers may of course think
Siirtolainen, 9 of Leikki Heikki, 7-•sain päästötodistuksen. Pitäjän her
that the above slogan dates back only
rasväki
sai
houkutelluksi
lyseoon,
of Suomalainen, 5 of the Amerikan
to November, 1939, when Soviet
Uutiset and the Idän Uutiset, and 3 jossa olin kahdeksan vuotta saanut
Russia
attacked Finland without pro
taistella
nälkää
vastaan.
Lukenut
each of Uusi Kotimaa, Paimen Sano
vocation. As a matter of fact, the call
»uoden
Aleksanterin
yliopistossa
la
mia, and Lasten Lehti.
kitiedettä. Mutta nälkä pakottanyt to November, 1939, when Soviet
muutenkin halutulle sanomalehtialal the August 12, 1912, issue of the
“A SHREWD DOCTOR”
le, palvellen sitten Keski-Suomessa, Raivaaja.
When the Astoria (Oregon) Län- Pohjalaisessa, Amerikan Uutisessa,
The background is as follows. The
netar was acquired by Dr. Rosenberg ollut Päivälehteä perustamassa, Suo- Raivaaja's business office had been
in 1901, he made journalistic'history mettaressa, Pohjantähtessä ja nyt informed by the local postoffice that
by announcing that he would hence lopuksi Lännen Uutisessa. Enkä vielä three sacks of undelivered news
forth accept as patients only sub nähnyt mitään tulosta elämäntyös papers had been returned from Fin
scribers to the Lännetar and the Vei täni.
land — due to the action of the Rus
tikka. “Heitä puolestani,” said the (Kalle Koski, in Nuori Suomi, 1906). sian authorities in denying permis
doctor, "tahdon parhaan kykyni mu
sion for the Raivaaja to enter the
kaan auttaa lääkärin avulla, neu
country.
voilla ja resepteillä y. m., ilmaiseksi.” “THE BATTLE FIELD”
Raivaaja officials lost no time in
There
was
a
time,
most
immigrants
The amazing doctor-publisher also
trying
to turn the situation to the
announced about a year later that will yet recall, when newspaper edi newspaper’s advantage. “Sota ryssää
tors,
local
correspondents,
and
about
he was contemplating the publication
vastaan!” became a popular adver
of a new and daring magazine — everyone else, were locked in noisy, tising slogan, and inevitably the
unedifying
hand-to-hand
conflicts.
Uudet Aatteet — which would reveal
appeals ended with this pointed
“sielutieteen salaisuuksia.” Prospec Almost everyone seemed to share the challenge:
opinion
of
the
Ironwood
(Michigan)
tive subscribers were to bind them
Are you in agreement with the
Kalevala that it was his holy duty
selves to three conditions:
Russian teurastaja government —
to “pyyhkäistä kärpäsen pois nenäl
1 - They would use these new tänsä,” and generally, as Eero Erkko
that the Raivaaja should be killed?
teachings for good rather than evil observed, used "tykistöä silloinkin
ends.
“EVERY MAN A POET”
kun pyssy riittäisi.’
2 - They would not divulge these
It was no doubt inevitable that the
Only occasionally was an attack
secrets to anyone.
made with finesse and subtlety. The well-nigh universal poetical urge of
3 - They would (most important no Uusi Meikäläinen, for example, re the immigrants, once awakened,
doubt!) make advance payments of a sorted to verse in 1903 when it sati would seek expression in the columns
tollar a month.
rized virtually all of its competitors. of newspapers. Every man and wo
A similar magazine, SM '- ’uksien Sample:
man, it seemed, was a budding poet;
\vain. was lauched in UU3 by O. Päivälehti ja Amerikan Uu
and one is amazed at the quantity,
G. Gabrielson of Ballard, Washing
the variety, and sometimes the quali
ne kaksi on yhdenmoista,
ton. The editor of the Amerikan Uutikumpikin ain’ on tyhjä kuin kuu, ty of the verse printed in the news
sA, for one, didn’t think highly of
papers.
kääntipä puolt’ eli toista.
the newcomer’s content or typo
Some of these ventures were, in
graphy. The typesetting and printing “THE RAATAJA'S PROGRESS"
deed, ambitious — for example, the
were apparently in the hands of in
No doubt somewhat impatiently 47 verse ode, "Rifno Atlannin rämdividuals who had “never nähneet the Raivaaja’s editor observed on merien straikista” which a "Jussipainettua sanaa.” "Eiköhän pysyne March 9, 1905, that the Amerikan Pussi" published in December, 1897,
‘salaisten tieteiden’ ovi lukossa," con Kaiku and the Siirtolainen persisted in the Hancock (Michigan) Ameri
cluded the critic, “tuollaisella avai in calling his paper the Raataja. “To kan Suomalainen. A sample of two
mella?”
prevent mistakes,” he wrote in clear verses is perhaps more than suffi
language, “we wish to announce that cient:
Se kauan miesten aivoissa
“BIRTH VOWS”
this paper’s name is Raivaaja.”
OI’
kytönyt tuo kaini
New-born newspapers, so custom
If the Raivaaja’s critics expected it
Kun oltiin töissä, vaivoissa
decreed, were to make public their to meet an early death, they were
Ett’ topataan tää maini.
stated objectives. Some of them doomed to disappointment. By June,
aimed unbelievably high; the Detroit 1907, the newspaper had become the
Näin herrat ehkä luulivat:
in Uutiset, for example,announced in largest single customer of the Fitch
Kun puhuu suomenkieltä,
its maiden number its intention of burg postoffice, running far ahead of
Ja lakon puuhat kuulivat,
being “vapaana kansallistyön tekijä the two English-language news
Ei niil’ oo kyllin mieltä.
nä, vapaan kansan keskuudessa, oh papers, the textile mills, etc. Indeed,
Better verse, of course, came from
jaamassa askeleitamme oikeaan suun the postmaster had requested addi
taan, tiedon levittäjäni!, hyvien py- tional mailing pouches *'or the states the pens of practicing journalists. F.
rintöjemme kannattajana, kansamme of California, Colorado, Ohio, Mon J. Syrjälä, for one, liked occasionally
palvelijana, henkisien kykyjemme tana, Washington, Wisconsin and to try his hand at versification.
Shortly before his death in 1931, he
virittäjänä, kansallishengen elvyttä New York.
published
a poetical account of the
jänä, kaiken kansallisen työn tuke
Four years later, in May, 1911, the
na."
Raivaaja purchased a modern, four- ideological origins of the workingA far more modest view was ex story building originally constructed class movement which began as
pressed- by the magazine Nuorten for the Fitchburg Athletic Club at a follows:
Mutta vihdoin lensi sana, vaikka
Yritys:
cost of $48,000. The exultant new
arka,
Olen pienoinen, himmeä tähti vaan., owners discovered only one skeleton
“On hätä, jo herää ihmisparka!”
ei säteeni kauaksi loista.
in the building’s past — it had been
Joudu, sun itses täytyy pelastaa,
En suurena astu mii maailmaan, used by strikebreakers in 1907. “Now
Ei yksin, vaikka kunkin kohdal
enkä tiedon aarteilla loista.
siinä ei tule olemaan tilaa eikä liid
4 ____
taan,
in- place for workers’ oloja polke
Ei kaksikaan — kaikki tarvitaan.
ville raukoille,” vowed the immi
"THE UNFORGIVABLE SIN”
Ihminen on jotain muutakin,
Nowadays English-language mater- I grant Socialists, a pledge which has
Kuin rakentaja Babelin.
ials appear often enough in most been kept to this very day.
By 1925 the Raivaaja counted aFinnish-American newspapers that
(Jatkuu seuraavalla sivulla)

34:s sivu
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Frank Heiskala,
Warren, Ohio

Ennen Irjultavden IC.tfJ päivää tehdyille säästöille
makselaan kot koa ensimmäisestä päivästä alkaen.
KG N TTO RITU N NIT:
kello 9. aamulla kello 2:30 j.pp.
päivittäin — myös lauantaisin
Suljettu koko päivän keskiviikkona

. FIRST

f

FEDERAL

,

Tilda Aalto,
Fitchburg-Ashby,. Mass.

SÄVELKUORO

PEUKALOKYYTIÄ

C leveland, O hio

SA V IN G S & LO AN A SSO C IA TIO N OF LA K E W O O D
14806 D ETRO IT AVE.
Tel. AC 1 -7300

O N N I T T E L E E 50- V U O T I A S T A
RAIVAAJAA!

“ON KUIN PÄIVÄ ILMAN PÄIVÄLLISTÄ”,
sanovat monet lehtemme vakituisista lukijoista,
jos RAIVAAJA jäisi jonakin päivänä saapumatta.

A number of American icholars —
if not the American nubile gcnerall;.
— have caught an insight into one of
the remarkable functions of the
foreign-language press in the United
States. In his book on the Immigrant
press, Professor Robert Park writes:
■Back of all the unrest and the fer
ment in the masses of the Immigrant
people in this country is an intellec
tual movement. In Europe this move
ment lias gotten no further than the
intelligentzia. Through the foreignlanguage press in this country it is
reaching the common people.”
The stimulation and nourishment
of the intellectual aspirations of the
common people — verily, how much
of the Kaivaa,ia's history is embodied
in these words.
Autonkuljettaja kertoo: — Ajoin
kerran pitkin maantietä ja näin mat
kalla sievännäköisen tytön joka kulki
reppu selässä samaan suuntaan kuin
mihin ajoin. Pysäytin, heilautin kät
täni ja kysyin:
—Aikooko neiti mennä pitkälle
kin?
— Ei, ei ainakaan niin pitkäUe
kuin luulette, vastasi tämä ja käänsi
selkänsä.

Toivotamme Onnea
v

u

*.» i v «.» «.

^s *
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Hein yksin se on - jos on
Kirj. V a a r i v a n h 11 s
Siitä pahuus alun sai,
Honkana van», laisena lakkapään,
Adam kun sen Eevan nai.; mi korvessa elää elämillään,
ei notkuen keslcessii keväimen.
kesät il ulissa ruska hdel Ien.
Ella kenkiin se siilon on,
ei turhista varrella väristen,
,o n n li t e e t o n .'
lai oksia heilutellen
Ins Poikavanhus ei sellainen uisi,
Vain myrsky sen joskus saa
suka lirui silti sitten olla voisi?
taipu maan.
Ei kukaan muu.
aa juurensa, runkonsa ruskumaan.
Hän yksin se on, se nuhteeton,
Mut sittenkin, Poikavanhus, oi,
— Jos on.
mikä keinoksi kiitotien tälle,
Kaikilla mulliahan kupeilla nukkuu jos kohtalo jolloinkin impyen
soisi käyväksi vastahan lialle,
naiset,
ja immen niin kauniin ja armaisen
perässänsä piiperollon juoksee
kuin niityllä kukkasen?
lapsukaiset.
Kaikista muistahan sanotaan julki
Jos tosiaan kohtalo säätäisi sen,
kuinka syntiä tehneet lie ovat,
jolloinkin, jossakin siellä
kuinka illoin naisten kanssa he kulki
miss’ koivut nuokkuvat uinaillen
kesteissä heidän kahvia juoden,
ja tuomet terttuja kannellen,
leikkiä lyöden,
miss’ tuoksuisi nurmi ja niittypellot,
kuka tie.-jj — sanotahan —
ja soittaisi soittoaan sinikellot —
omenoita syöden.
jos silloin vastaansa notkuvin varsin
Kaikille muille siis tuomiopasuuna
astelcis ihana impi,
.soittonsa jylhän soittaa,
häntä katselun armaisin katsahtain
kun heidät kerran sicluinensa
ja kättänsä valkeaa kainostellen
synti ja maailman voittaa.
hänelle ojentain —
Mitä sanoisi, tahtoisi siiloin hän,
Mut Poikavanhus, se vakavainen,
tää Poikavanhus vakaa?
on alusta loppuun toiscllaincn.
Lie, vintiö, ainut se miehistä maan
Että polvetko pettäis,
ken lcmmcltä päässyt on karkaamaan. että karmien riipisi selkäänsä pilkin
puistatus julma,
Mut sellaisenaan Poikavanhusta
otsalle karpalot kirkkahat ilostuin,
ei vaivanne yhtään mikään,
ja kurttuhun käviskö kulma?
hän niin on herttainen, mukava
nuhjus,
Eihän nyt sentään,
jos kohtakin akottumatoin tuhrus,
eihän nyt lokikaan niin.
on elonsa vapaa. Ei kaulaimella
Niin lopen ei hänellä hermosto
.
kalloonsa kolhasta ikään.
laukeis
Jos ulkona myöhäänkin viipyisi
että pettäisi polvien luut.
ja kojuunsa pöhnäisnä palaisi,
Vain kielensä saattaisi korkeintaan
jps vaikka kuorsaisi nukkuissansa
herjetä hetkeksi toimestaan,
jotta laipio kahdeksi halkeis,
vain saattaisi käydä ett’ änkkäämällä
niin kuorsata saa,
hän jankkaisi hyvänpäivän,
kun kuitenkaan
ja
kenties muuta tolkutonta
häntä siitä ei tultaisi soimaamaan.
ja
sillä kertaa tarpeetonta
Ja siitä päättäen Poikavanhus
haastaisi sitten perään,
on ainainen onnenlapsi.
niinkuin kerran tehneen erään
nuoren miehen kerrotaan,
On onnenlapsi kun taskussansa
joka luona lemmittynsä
on aina rahaa kuin roskaa,
kaiken iltaa juuttuneeksi
ja talohon tullessa häneltä
tuli ilmaan ja puihin ja pensaisiin.
ci pääsyä kielletä koskaan,
vaikka ompeluseuraan mennä Win voi, Muusi' ci tiennyt sanaa saada,
poikaparka!
siellä pehmeitä rouville haastaa,
Niin oi' sydämensä arka.
ja omankin elonsa vaiheita
jos tahtoisi rämille raastaa,
Näin käyneeksi Poikavanhukselle
niin rouvatkin häpeis
jos sattuiskin edessä armaan,
häntä ottaa käsiin ja kynsiin,
niin vähällä päässeeksi piilkähästä
ei miehen mitalla ikään he lahtois
hän sittenkin tulisi varmaan.
häntä mittailla syyhyn ja syntiin.
Näes, monen ois sydämen puhkaissut
He sanois: Ilo-hoi tuota raukkaa,
siinä paikassa lemmennuoli,
niin yksin se on!
ja polton ois sellaisen povensa
Ja niin se on kiltti
saanut
ja kokematon.
ett’ vuosiin sen liekki ei ois laannut,
sais vuosia kantaa hän aatosta
Oo, Poikavanhus — mut eiköpu •
M *>• *'
konsaan
'kummaa
ja
tyttöä
muistia,
onnensa summaa.
tuo kaipaille tyttöä sorjaa?
Ah! Miten hentoinen onkaan ihminen!
Eiköpii konsaan tuo kaulata lahtois
Miten mieskin, su Ari ja partainen,
ja vartta likistää norjaa?
kuin lapsi, hän uskoo onnelien.
Pitäkö ei. liian tottako ei?
Hän uskoo onneen ja tyttöseen,
Hänkö pelkäisi tyttöjen seuraa,
hän tahtoo molemmat omakseen.
ja karkuhun hyppäisi niiden eessä
kuin hyppäisi vuorella peura t
Mtit Poikavanhus — kuni korven
kun äkisti äkkäisi^ecfcsSänsä * *
honka
pyssyä kantavan kytän . .*.
se humisee humuansa.
Jos tuleekin tuuli ja huiskuttaa
Ahaa! Vai pelkää!
sitä juurilta, varreltansa,
Vai pelkää tyttöä hunajahuulta,
kuin noitaa, mi kurkkii luolan suulta niin jälkeenpä sen se seisoo taasen
kuin seissyt on sataisen vuotta,
ja näyttää hammasta harvaa.
ja kesäisten iltojen lempeät leyhkät
Hah hah haa!
häntä taivuttaa koittavat suotta.
Ja aatoskin siitäkö nostaa jo
hänen päässänsä pystyhyn karvaa?
Ja kun ilta on lämpöinen heinäkuun,
kun soittaa mättäällä sirkka,
Paras onkin niin, oo Poikavanhus,
kun ruskot painuvat pilven taa,
hän ikuinen viisas ja vakaa,
kun hämäryys verhoo metsän, maan,
paras onkin niin että konsanaan
kun
väräjää tenhosta kesäisen
ei neitonen kaulaansa tapaa,
lemmen
sillä Icmmenlcikki on raskas leikki,
koko luonto ja elo ja ilma.
se kysyy miehistä miestä.
Hän, Poikavanhus, hän yksin istuu
Syy karttaa on sitä, jos mieline
ja kaikkea katselee,
ei kantaa hän ikuista iestä.
ja tapaansa tuttuun itseksensä
pitkähän haukottelee.
Poikavanhus — ei suinkaan niin
Mut sittenpä äkisti sanoo näin:
että oisi kuin lehtinen haavan,
Mä lähden kai tästä sänkyyn päin.
mi kaikilta tuulilta vapistuksen
ja värinän näyttää saavan.
Niin ainiaan, niin ainiaan,
Hän ei ole sellainen.
ei muutosta pienintä milloinkaan
Hiin pikemmin on kuin korvessa
oo tavoissaan tai haluissaan.
honka:
Juron juureva, lakkapäinen,
Mut elonsa aikana Poikavanhus
joka tuulet ja tuiskut ku4kk'
kaikille hupina on.
kestävä on
Ja muutenkin, jos synnin syystä
yhä ollen vaan yhtäläinen,
ken vapaa lie ja nuhteeton,
kuin honka, humisten humuaan,
hän, Poikavanhus, hän se on,
clinkautcnsu, samalla nuotillaan,
se n ii h t e e t o n.
kotinurkassa, konnullaan.
Jos on.
.

VAAJALLE
JA

VIELÄ MONEN MONTA ONNEKASTA ILMESTYMISVUOTTA

O hion A lueliiton Jo h to k u n n a n jä se n e t:
AUG. KOPONEN, puheenjohtaja
ISAAC AUTIO, sihteeri
ALEX KARI
EINAR NÄIIHI,
FRANK TUURI

K an san v allan L iito n O hion alueen liitto to im ik u n ta v. 1946
,
Ylärivi vasemmalta: Eino Sarkkinen, Isaac Autio ja Gustai Pursi, alarivi:
August Koponen ja William Kauppi. Toista vuotta sitten säälimätön val
tias rii li riveistämme uskolliset toiinilsijammo Puivin ja Säkkisen.
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Onnittelumme

vuotiaalle

Toivomme,

A .$.K .L:N

että saamme

Raivaajan välityksellä edel

ASHTABULAN, OHIO,

leenkin tuoreet tiedot maail

OSASTO
toivoo

man tapahtumista kuten tä

RAIVAAJALLE

hänkin asti, josta lausumme

onnea ja menestystä elämän

sydämelliset

monimutkaisella taipaleella I

vällemme R A I V A A J A L L E !

O sa A .S .K .L :n A sh ta b u la n o sa sto n jäsen iä
Eturivi vasemmalta oikealle:

Takarivi vasemmalta oikealle:
Lydia

Aunela,

Anna

Juden, Impi Närhi, Einari

Helmi

Erikson,

Sanna

Jokilehto, Hilja

Ruuska,

Närhi, Hemmi Aunela, David Strandman, William

Anna Salo, Mary Strandman, John Aro ja Judith

Erikson ja Saima Mäkelä.

Aro.
VJ,TV.

A SH T A B U L A , O H IO

Selma Mäkelä
Hilja Ruuska
Martha Kosonen
Sanna Jokilehto
Alina Nisula

Hjalmar Nissilä

Mrs. Siiri Aalto

Henry ja Hedvvig Kujala

Mr. ja Mrs. David Strandman
•
Impi ja Einar Narhi

Wiljo ja Kerttu Kujala
Kalle ja Hilda Kaheliin
John ja Fanny Niemi

/

Mr. ja Mrs. Johan Aro
Hemmi ja Lydia Aunela

Konsta ja Dagmar Komulainen

Tyyne ja Albin Sironen

Kalle ja Suoma Laahanen

Mrs. Milja Saarinen

Wllhart ja Anni VVuorimäki

Mr. ja Mrs. Matti Sillantaus

Anna Juden

Mr. ja Mrs. William Erickson

I

1

Hilma ja V. Koskinen
Mrs. ja Mr. Wm. Sarkka
Lempi ja Daniel Nurmi
Mr. Kalle Talja
Sanni ja Erik Kajander
Mr. John Koski
K IN SM A N , O HIO

Mrs. ja Mr. K. F. Lahti,
Matti E. ja Amanda Waris

CA RSO N , O H IO

Mrs. ja Mr. Sam Laine,
H EY W O O D BEACH , O HIO

Anna ja Wester Wiljamaa
Laina ja Eino Erickson
Mrs. ja Armas Suvanto
Henry ja Hanna Olson
N E W LYM E, O HIO

Senja ja Urho Mäki,

kiitokset

ystä
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Onni t t e l ut R a i v a a j a l l e
5 0 - vuot i s päi vän
johdosta l

Kiri. N i k u N o u s i o

Innolla ihminen iske ja lyö,
alulla meillä on valtava työ,
työ yhteishengen rintaman
ohjeilla osuustoiminnan!
Yliii kolloidi uurtajnt ajan:
Nyt astu yli puutiehen rajan,
sun aikasi jo tullut on
liittyä yhteislaistohon!
Oli vastassa vallat ja voimat
sekä pistävät pilkat, soimat:
“Ei työllenne vastaisuutta,
luoda te ette voi uutta.”
Mutta selvänä kaikille lie,
takana vuosikymmenten tie
ja tulos työstä osoitus,
mit’ luonut on kansan ponnistus.
Sit’ on vuotten varsilla juhlittu
ja koissa köyhienkin iloittu,
kuinka suurta saakaan aikaan
luotto yhteishengen taikaan.

MEIDÄN

Kuinka kauniilta kajastaa voi
tuo yhteishyvän aamun koi,
kun taustana työ kansan on
sekä luottamus voittohon.

PANKKIMME

OHIO SAVINGS & LOAN CO.
E sta b lish e d 1889

KORKOA

3%

1866 West 25th St. at Bridge Ave.

3300 Warren

CLEVELAND 13, OHIO

CLEVELAND 11, OHIO

Sehän puuttuisi
Hieno englantilainen vaatturienlehti Tailor and Cutter on — kuten
muuten mekin kauhuissaan eräästä
amerikkalaisten viimeisimmästä kek-

sinnösä muotialalla. Nämä nimittäin
yrittävät tehdä taskut miehen puvus
sa tarpeettomiksi ja korvata ne — olkalaukulla.
Laukkua, josta amerikkalaiset käyt
tävät nimeä “side kick”, kannettai

siin hihnasta olalla kuten kivääriä tai
karttalaukkua, ja se sisältäisi kaiken
sen, mitä on tapana pitää taskuissa:
piilput, savukerasiat, tupäkansytyttimet ja tulitikkurasiat, pullonkorkinuvaajat ja muut tärkeät tarvikkeet.

Sitä kerrotaan ylevin mielin
ja_vihjataan vicrahin kielin,
mitä merien takainen kansa
on voittanut tarmoillansa . . .
*
Sydän laulaa ja aatos vauhtia saa,
suven tuntua mielihin tuulahtaa,
tuli tunteiden tunkevi rintaan.
— Te näättehän — kaikki toista on
niin
kuin silloin — kun tänne saavuttiin,
käsiks’ käytihin osuustoimintaan.

TALLETUKSILLE

SUperior 1-2400

Sitä kertovat vanhat, nuoret,
kuinka murrettu eestä on vuoret
niin huolten kuin huokausten
kautta yhteisten luottamusten.

Road

— Niin paljon on kohonnut nähtäviin
ja niin paljon painunut sydämiin
kantamilla kansan yhteistyön.

W Inton 1-3000

— Siksipä nyt riemuita rinta jo saa,
povi kaikkien ilosta ponnahtaa!
Nyt herkkänä sykkehet syömmen lyö!

Uuteen muotipyrkimykseen on si
Väli asiallista aihetta, että 'jos maini
tunlaisia välttämättömyyksiä kerty;
liiaksi taskuihin, ne eivät juuri oh
omiaan korostamaan tilaustyönäkäär
tehdyn puvun sopivaisuutta ja linjo

ja. Vaatturit luonnollisesti pelkäävät,
eitä jos puvuista häviävät taskut, ei
tilaustyötä kannata enää yrittääkään.
Omasta puolestamme vain kysyisim
me, missä mies pitää käsiään, jos
housuntaskutkin, kuten kai tarkoitus
on, katsottaisiin tarpeettomiksi. Alas
moinen keksintö ja heti!

mutta tapasival toisensa Roekportissa ja sieltä saapuivat Milfordiin v.
1914. Olivat tutustuneet toisiinsa
osastotoiminnassa ja se johti avioliitton. Täällä ovat tehneet kaikkensa
Raivaajan ja Milfordin osaston hy
väksi.
Toinen veteraani on Otto E. Hasu,
pitkäaikainen Raivaajan asiamies ja
innokas osaston toimitsija. Raivaajan
kirjeenvaihtaja kuuluu tavallaan Rai
vaajan palveluskuntaan.
Raivaajan
täyttäessä 50 vuotta kirjeenvaihtajan
ne on ollut yhtä mittaa toimessaan
33 vuotta. Sivussa on tullut tehtyä
muitakin palveluksia Raivaajalle.
Raivaaja, olet ollut hyvä ystävä ja
toveri kaikille. Olet ihmeellinen ja
monipuolinen valistuksen jakaja ja
rohkea johtajamme. Toimenasi on ol
lut puolustaa ja viedä työväenasiaa
eteenpäin.
RAIVAAJAN “RAISA"
Suomalainen “vanha kaarti” toivoo
Sinulle
voimaa ja rohkeutta jatkaa
Yksityiselämässään hän on Pitts
toimintaasi.
Ole korkeasti kunnioi
burghissa VVeslinghousen palveluk
tettu1
!
—
S.
K.
sessa olevan kemian tohtori, G. R.
Sprenglingin rouva Anna-Lccna.
Ennen Yhdysvaltoihin tuloaan noin
8 vuotta sitten hän toimi Helsingissä
Peabody, Mass.
sanomalehtialalla ja Raivaajaan hän
on kirjoittanut “Mc naisef’-pakinoi- Raivaaja tullut 50-vuotiaaksi
Tämän kirjoitaja, aivan hyvin muis
taan jo 7 vuoden ajan.
taa sen ensimmäisen numeron. Olen
sen lukenut ja siitä asti olen ollut
Raivaajan lukija ja tilaaja. Varmaan
Milford, N. H.
en voi muistaa jäikö tai katkesiko ti
laus ensimmäisen maailmansodan ai
Tervehdys Raivaajalle!
Tänä Raivaajan juhlapäivänä pitäi kana, sillä silloin olin jonkun aikaa
si jotain sanoa Milfordin osaston puo pois tältä paikkakunnalta. Anteeksi
lesta. Ensiksi se, että suuri olet, jota — kerta ennen oli Naivaaja minulle
tulee korkeasti kunnioittaa. Saavut tulematta 6 kuukautta. Olin sen kyllä
t'etoinesj kotiimme olipa päivä myrs maksanut, mutta missä oli erehdys,
kyinen, aurinkoinen tai pakkasen pu- jonka takia sitä en saanut, sitä en
jerlama. Olet saapunut säännöllisesti, tiedä. Se tapahtui siihen aikaan, kun
pieniä poikkeuksia tietenkin lukuun “omaa lehmää” oikein totuuden teol
ottamatta. Jos et olet saapunut aika la kiskottiin pinnalle. Silloin Rai
naan, vastaanottajille, niin punainen vaajan toimittajana oli Alex Halonen,
(disit hämmästyksestä, kun kuulisit jonka vanhan kaartin toverit muista
mitä olioin sanotaan. Niin haluttu vat, samaten kuin myöskin muista
olet. Luemme palstoiltasi kaiken mi vat ne puölivuositilauskortit, joita
tä lukijakunnallesi tarjoat. Niidenkin, Halonen möi puhujamatkoillaan. Se
jotka eivät Raivaajaa tilaa, täytyy oli se kortti jolla odotin lehteä puoli
saada sitä lukea. Niin suuri on tiedon vuotta. Ajan umpeen kuluttua tilasin
Raivaajan asiamiehen kautta kuten
l-alu ihmisellä.
Raivaaja on nyt 50-vuotias. Meidän tavallista. Nyt olen monta vuotta yrit
osasto on 46-vuotias. Jälessä siis tul tänyt täyttää kirjeenvaihtajan tointa
laan! Molemmat kuuluvat tosilleen. ja olen sen vuoksi entistä kiinteäm
Osasto on tehnyt työtä omalla saral min sidottu Raivaajaan.
laan, Raivaaja on ollut tiedon levit Olen tullut tänne Peabodyn v. 1904
täjänä. Osastossamme on voimistel suoraan Kristiinan kaupungista.
tu, näytelty, soitettu, laulettu ja suo Toveruudella Karl Arvid Karra.
ritettu monipuolista kulttuurityötä.
Raivaajalla on ollut
osansa tässä EIVÄT USKONEET
työssä.
Tuomari: — Enkö minä sanonut,
Vielä nytkin teemme täällä työtä
yhteiseksi hyväksi. Veteraani asia etten tahdo nähdä teitä täällä toista
miehenä ovat Hilja ja Matti Kokko. kertaa.
Hilja Kokko (Salo) on Alavuden tyt
Syytetty: — Sitähän minäkin sa
töjä, Matti Viitasaareen poikia. Hilja noin poliiseille, mutta eiväthän ne
tuli Rockporttiin, Matti Maineeseen, uskoneet.

Onnittelemme R A I V A A J A A
sen t ä y t t ä e s s ä 5 0 v u o t t a !
.•AV,

Samalla lausumme onnittelumme kaikille Raivaajan lukijoille!

N IK O LA I PELTONEN.

C O N N E A U T IN O SA ST O N J Ä S E N IÄ JA V IE R A IT A .

Emil ja Aino VViljamaa
Jacob ja Elna Maenpaa
Kasperi ja Maria Campinen
Olga Kukkola ja tytöt

Sicrid Koivisto
Ellen Koponen
Minie Anderson

Syntynyt Karstulassa 1871. Ensimmäisiä Conneautin suomalaisia. Tullut Conneautiin 65 vuotta
takaperin. A. S. K. Liiton pitkäaikainen jäsen
ja Kuivaajan lukija.

Frans ja Lempi Wintturi
Jacob ja Sofia Sahl
Werner ja Anni Nevala
Evert ja Impi Ekonen

Nikolai Peltonen
Empiä Heiberg
Milja Saarinen

A .S .K .LN CO N N EA U TIN O SASTO
C o nneaut, O hio

\
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TERVEHDYS JA
PARHAIMMAT O N N IT T E L U T
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VUOTISPÄIVÄN JOHDOSTA!

Warrenin, Ohio, osaston Raivaajan 50-vuotisen ilmestymisen muistoksi elokuun 15. päivänä 1954 Lampien pihamaalla
järjestämän kenttä juhlan yleisöä.

i

Osastomme esittää täten tunnustuksen siitä työstä, jota R A I V A A J A

on suomalaisen

siirtolaispolven keskuudessa tehnyt kansanvaltaisten periaatteitten puolustajana ja suun
nan näyttäjänä.

A. S. K. L:n Warrenin Osasto
*

W a rre n , O hio

38:s sivu

Raivaaja, maanantaina tammikuun 31 p:nä, 195.1)
www*» vuvm strtm tfv

No. 21 — 51: ii vuosik.

I.UIIBIHiHMIIJWWl"l,UBIHJ'lllimWIHJWW

AMERIKAN SS0MALA1SER KANSANVALLAN LIITON CLEVELANDIN OSASTO

haluaa toivottaa

SEN

TÄYTTÄESSÄ

VUOTTA
PITKÄÄ IKÄÄ JA HYVÄÄ MENESTYSTÄ

lukijakuntansa valistajana ja tietojen välittäjänä!

Myöskin haluamme kiittää RAIVA AJA A kaikista niistä ohjauksista ja opeista, joita se on
%

4

lukijakunnalleen tämän pitkän ja monivaiheisen toimintansa aikana antanut ja eritoten
suomalaisen työväenliikkeen monivaiheisissa pyrinnöissä!

Kiitoksemme parhain!
A.S.K.L:N C LE V E LA N D IN O SASTO
Cle-veland, Ohio
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Kirj. N I K U N O U S I O

Punäkidkiinen valo väikkyy it.ii n
taivaanrannan ja kaukaisen metsiin
rajan reunalla ensin pienenä kaaren
kaistaleena, suureten sitten vähitellen
ja leviti n laajemmalle sekä nriutluen
aste asteella sinipunertavaksi. kunnes
viimeksi tielakka kullankuultava au
ringon reuna kivkastuttaa aikaisen
aamun autereen alkavaksi päiväksi.
Kuorona kaikuvat metsissä lintujen
liverrykset tervehdykseksi alkavalle
päivälle.
Kukkaset kuivaavat yöllisen kas
teen kyynelhelmet turiilehdiltään ja
luovat kauneutta kantavan katseensa
luota kumpujen, lomasta laaksojen
yli ylhäisen luonnon sylin.
Koko luonto laulaa suurena, hiljai
sena kuorona mahtavan tervehdyshymnfnsä uudelle, iloa ja onnea en
nustavalle aamulle.
Tuulenhenkikin on vaipunut her
vottomana tämän arinahan kesäaamun Jumoihin, viivähtäen vienona
väreenä äärettömyyden eetterissä.
Hiljaisuus on nyt sanoin kuvaama
ton, ikäänkuin kaikki luonnon liikku
vaiset olemukset olisivat laskeutu
neet polvilleen luonnon ylevän uhri
alttarin eteen kiitosuhrinsa otollista
vastaanottoa vaieten odottamaan . . .
Äkkiä kajahtaa taas lintukuorojen
kaunissointuinen soitelma yli kaiken.
Siis kiitosuhri luonnon haltijalle un
ollut otollinen. Kaikkialla luonnon
suuressa työhuoneessa alkaa elämä
äärettömyyksiin
jatkuva, toistuen
päivä päivältä eri soinnuissaan, eri
värivahduksissaan . . .

f

lii; d. i mii ■I \äinpiiän muotoon ili
m n 11st n .i e, n 'ksi . . .
T ie s k: ■ei n a la ' a laa kaunista
i. uin i i,i i ,\ ■irt I "Mia ja hän nmt
re, I I m . lei uiden lukemana:
. i lie U.n. : J J minun on teli
. .. i ilman nu •’ .. , n tn itsekkyyttä,
.imun
lempeydelläni, hyvyy
delläni ja i's.'iilr.a itumisellani Opel
ia:. hämtk n ymmärtämään luonnon
kauneutta ja sitä hyeljii, mitä sen op
pimisesta meille kaikille on. Se on mi
nun nykyisyyteni ja tulevaisuuteni
tärkein, peräänantamaton tehtävä kai
kista uhrauksista huolimalta, ratkais
uikseni meidän molempien onneksi ja
iloksi tämän ihmistä repivän elämän
rumuuden pulman. Hänenkin täytyy
löytää oma itsensä ja olla itse itsen N apoleon ja sotam ies
sä kanssa omantuntonsa tutkittavana
ja tuomittavana luonnon suuren puo Ebersbergin voiton jälkeen v. 1809
lueettomassa oikeushuoneessa aurin sotamies Coqueluche oli pantu var
gon arinahan avatessa aamun alkavan tioimaan taloa, jossa Napoleonilla oli
päämajansa. Vartiomies oli saanut
uutehen päivään . . .
ankaran käskyn: kukaan ci saa astua
Tuntui kuin metsän puut olisivat ovesta sisään muuten kuin päämajan
humisseet, linnut lieloscl lirittäneet upseerin seurassa.
ja auringon somat sätehet säestäneet
Illan hämärissä ilmestyy Coquetyytyväisyyden tuhatkiclislä kannelta luehcn eteen pieni mies harmaassa
naisen astuessa kesän kevyenä luo viitassa. Coqueluche laskee pistimen
ystävänsä, joka aamu-unen uomassa ja huutaa:
uinaili kesäleirinsä lehvikön suojas — Seis! Vaikka olisit Pikku Korp
sa . . .
raali . . . Seis!

Oletko näyttänyt Raivaajaa
naapureillesi tai työtovereillesi?
Ellet, esittele ja ota häneltä
tilaus.

Mutta on kuitenkin yksi, joka ei
vielä ole astunut elämän aamuaskarerhin tämän aurinkoisen aamun al
kaessa, vaikka pienimmätkin metsän
eliöt ovat jo liikkeellä, vaan istuu
liikkumattomana, katse kauas äärettö
myyden rantaan suunnattuna. — Se
on nainen, joka yksin tuijottaa tun
temattomiin ääriin . . .
Liekö lumoissa aamuisen luonnon
tai tekeekö tiliä itsensä kanssa viatto
man, viehkeän kesäaamun kuinaan
jakaessa?
Miksi yksin istuu luonnon suurin
sankari, ylevä ihminen? Mitä hakee
tuo tuijottava katse kaukaisen tai
vaan rannan takaa? Ja miksi tuikkii
tuosta katseesta harmauden harhaile
va kaje?
Menneisyyttäänkö siinä silmä su
meten tutkii? Tai tulevaisuuttaanko
tahtoo taivaan rannan takaa kuulakan
kesäaamun eteensä loihtivan?
— Miksi tulinkaan tänne yksin ja
jätin ystäväni unen maille silloin, kun
hän olisi voinut olla minun rinnalla
ni, nauttia minun kanssani tästä iha
nasta aamun aukenemisesta uuteen
päivään?
— Kuinka kademieli ihminen voi
kaan olla omalle ystävälleen, taistelu
toverilleen, jonka kansa on luvannut
yhdessä käydä läpi elämän ilot ja su
rut, onnet ja onnettomuudet.
— Mutta oliko se kateutta sitten
kään?
— Jos hän ci olisikaan ymmärtänut tätä ihanuutta. Ei olisi nauttinut
kaan päivään heräävän aamun puh
taudesta eikä sen lumoihin sulautu
nut. Sehän olisi silloin ollut väärin
häntä kohtaan — herättää hänet ter
veellisestä aamu-unestaan siihen nau
tintoon, josta minä vain olisin yksin
voinut iloita . . .
— Mutta olisinko minäkään voinut
irrallisena iloita, jos hän olisi siitä
kärsinyt? Sehän olisi silloin ollut sa
maa kuin olisin riemuinnut hänen
kärsimyksistään, menettäessään ar
inahan aamu-unensa, joka olisi ken
ties ollut hänelle paljon suuriarvoisempaa kuin tämän, iankaikkisesti
uusiutuvan, ihanan aamun päivään
herääminen . . .
— Kuinka avuton onkaan hänen
katseensa koettaessaan ratkaista tätä
elämän suurinta arvoitusta: Miten
päästä hänen sielunsa sisimpään, voi
dakseen aina tehdä sen, mikä on oi
kein, mikä tuo onnen ja ilon heille
molemmille?
Huokaus raskas nousee povesta ja
katse kummaksi, epäileväksi kään
tyy . .
— Kuinka voin minä hänen sielun
sa sisimpään katsoa, kun hän on aina
verhonnut sen pienillä, jokapäiväisil
lä pyyteillä, koskaan tahtomattakaan
minkään jalomman, ylevämmän sinne
käydä? Haaveiluksihan hän sitä vain
kutsuu, turhanpäiväiseksi ihmisaivo
jen rasitukseksi, hervottavaksi hermo
jen ärsytykseksi, josta ei ole mitään
hyötyä . . . Hyötyä! Mitä? Minkälais
ta hyötyä hän tahtoisikaan?
— -Eikö tämä sitten olekaan hyötyä
ihmiselle, tämä suuri sopusointu ja
rauha, mikä aamuun herätessä huo
kuu kaikkialla? Ja tuo voittamaton
kauneus, joka avaruuden äärettömän
rannan luo kaiken jumaluuden tarun
yläpuolelle?
— Oi, se on suuri hyöty, suurin mi ;
tä ihminen voi saada Iässä lyhyessä,
harmautta huokuvassa arkielnmäsdi
Onhan silloin ainakin ilmi srinnassa
sopu ja rauha ja opimme ymmärtä
mään kauneuden ylevän vaikutuksen
kaikkialla koko suuressa ltiomakun
nassa. Voimme antaa arvoa kaikelle
sille, mikä kaunistaa ia kohottaa
oman sisäisen minämme käsittämään
elämän suuren tehtäviin ja päämää
rän} saada sopu ja rauha edes hetkek
si helpottamaan tätä elämiin ristirii
taisuulta. luoda kauneus kaiken elii
Uliin karkeuden kohottajat: .i ja l ellit

T OI MI TSI JOI TAMME

Tuntematon pyrkii itsepintaisesti
ohi.
— Jos astut askelenkin vielä, työn
nän pistimen mahaasi! karjaisee tiuk
ka vartiomies.
Melun kuullessaan päämajan up
seerit juoksevat ulos. He tuntevat
keisarin ja Coqueluche parka viedään
päävartioon odottamaan tuomiotaan.
— Hirteen joudut kaveri, sanoo
muuan sotamies Coqucluchclle. — Se
harmaaviittainen oli itse Pikku Korp
raali (Napoleonin lempinimi sotilai
den kesken).
Coqueluche ei myöntänyt tehneen

sä väärin. — Mutta niin oli käsky,
hän sanoi.
Joudut sotaoikeuteen ja pääsi
menetät, pelotteli toinen.
Kahden lunnin päästä keisari käs
kee Coqueluchen luokseen.
— Krenatööri, sanoo Napoleon, —
pane punainen nauha napinläpccsi!
Annan sinulle ristin rintaan . . .
— Kiitos, keisari, mutta . . .
— Mitä mutta?
— Tässä kylässä ei ole nauhakauppiaita!
Napoleon hymyili: — Ola pala nau
haa kanttiininpitäjän alushameesta!

TOIVOMUS
Varovainen matkustaja autonkul
jettajalle, joka kiihdyttää reippaasti
nopeutta:
— Tuota noin, e'kö olisi parempi
ajaa neljänkymmentä ja elää kah
deksankymmentä kuin päinvastoin!

W1IJ !AM NAARAL AINEN
Työ» a mliikkt emme veterannitoimi!'djo:!i:n luudun myöskin Jersey
Citysssii pitemmän ajan asunut Wil
liam Naamiainen. Paikallisen osaston
ohella hän on aikaisemmin toiminut
Daisytownin ja Ashtabulan osastois
sa. Vuosikymmeniä William ja hänen
vaimonsa Martha Naamiainen ovat
toimineet Raivaajan levittäjinä, asia
miehinä ja kirjeenvaihtajina. Martha
on näinä vuosina yksin suorittanut
näitä tehtäviä koska hänen miehensä
työmaalla sattuneen loukkaantumi
sen johdosta ei enää kykene entisellä
tarmolla toimimaan.
Musiikki on kuulunut Mr. Naam
iaisen oriikoisharrastuksiin ja hän on
kaiken muun käytännöllisen toimin
tansa ohella johtanut osastojen soit
tokuntia.

EPÄVARMAT AJAT
— Etkö häpeä! Suudella nyt koti
apulaista ensimmäisenä päivänä, kun Onnitelkaa ystäviänne!
hän on meillä.
Mukavin tapa on julkaista
— Niin, tällaisina epävarmoina ai
koina ei koskaan tiedä, kuinka kauan
onnilteluilmoitus Raivaa
lie viipyvät.
jassa.

Y h ä ...
Clevelandin S U U R I N
S avings and Loan
A ssociation!
#

Sävele Syrjälä,
Boston, Mass.

Tilinpäätös pankin asemasta
joulukuun 31 p:nä 1954.
Evert Ekonen,
Conneaut, Ohio

VARAT — VASTAAVAA
Kaloista kassaholvissa ja saatavat pankeilta ....... $ 3,246,422.70
U. S. Governmentin obligatioita .....................
3,539,568.75
1,191,500.00
Federal Home Loan pankin liikepääoma .......
69,155,100.02
Ensimmäisten kiinnitysten lainat ...................
Muut lainat . ..............................................
273,703.22
Toimistorakennukset ja kiinteistöt ..................
603,586.30
102,849.17
Kalustot ia irtaimisto ....................................
Muita varoia .............................................
12,509.61
$78,125,239.77
VASTATTAVAT
Osakepääoma .............................................. $ 643,143.21
3,752,232.53
Reservit ja jakamattomat osingot ..................
Säästäjien talletukset ..................................
69,604,727.98
3,307,219.72
Lainat (aloitetut) k ........................
122,176.30
Ennakot lainaajilta .......................
500,000.00
Ennakot Federal Home Loan pankilta
82,894.63
Erikoistalletusten (Escrow) tili .........
112,845.35
Muita vastattavia .........................
$78,125,239.77

Nytif
konttoria
mukavuudeksenne

M AIN
4221 Pearl Road
(AT M EM PH IS)

DOWNTOWN
260 Superior Ave.r N. E.
(L Ä H E L L Ä P U BLIC SQ U A REA )

V IR K A IL IJ A T
Mikko William Bruun,
New York City

E. J. R U P E R T
B. F. B L A S E R - - • V ice P re sident
.
.
.
Secretary
R. L. M< G I L V R A Y
R. M. K I T C H E N
• A s s 't Secretary
E. A. K V A T E K •

• ■ • President
W. A. S T I N C H C O M B Vice President
T reasurer
G. P. W A C H I C - R. F. B E L L E . . . . A s s 't Secretary
A s s 't T re a su re r

JOHTAJISTO
B. F. B L A S E R
L. E. F R U E H
A. E. H O F F M A N

J. W. K A L N A
G. J. R O B I N S O N
G. W. R O S E N B E R G
I. K R E W S O N
O. T. M A Y E R
E. J. R U P E R T
W. A. S T I N C H C O M l i
M. A. T H E S M A C H E R
y j.

BROADVIEW
SAVINGS
C L E V E L AN D , OHIO

N y k y i n e n korkotaksa säästöillä

M e m b e r F e d e r a l S i v i n g s ant i L o a n I n s u r a n c e C o r p o r a t i o n
•
M e m b e r F e d e r a l H o m e Lo i n B a n k

THE BROADVIEW SAVINGS & LOAN COMPANY

Er.uik Aaltonen,
I n .«.!,!> n, N Y.

LAKEWOOD
14511 Madison Ave.
(AT M A RLO W E)
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